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 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 C 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 C 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 D 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 B 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,90) 

 

 

Teoretická část práce je vypracována z dostatečného počtu zdrojů, obsahově z větší části 

odpovídá tématu i zadání. V abstraktu (str. 6) studentka formuluje jako cíl práce analýzu rizik 

při zavádění nového produktu. Problematika analýzy a managementu rizik tedy mohla být 

součástí teoretické rešerše. Dále bych vytkla dělení a číslování kapitol 1.1.1-1.1.4, které je dle 

mého úsudku zbytečné, když se jedná vždy o jednu větu. Pro účely marketingové analýzy 

zavádění nového výrobku na trh byly metody zvoleny vhodně a v dostatečném množství, což 

oceňuji. Tato část bakalářské práce ale mohla být doplněna o analýzu rizik jako takovou 

(identifikace, kvantifikace, opatření-prevence). Zcela postrádám kapitolu Doporučení ke 

snížení rizik, jejíž zařazení vyplývá z posledního bodu zadání bakalářské práce. Studentka 

práci uzavřela závěrem, kde je uvedeno shrnutí a obecné „rady“.  V závěru ale konstatuji, že 

práce cíl a zadání splnila a splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou metodu z Analýzy rizik byste použila pro kvantifikaci rizik spojených se 

zaváděním nového výrobku na trh.  

2. Ve Vaší analýze k zavádění nového produktu na trh mi chybí zásadní pohled na produkt 

a to z pohledu ceny a stanovení cenové strategie. Jaká by byla? Je cenou tento produkt 

konkurenceschopný? 
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V Uherském Hradišti dne 29.05.2021  Podpis: 
 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


